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נקש ונעם גנץ-נטקהירון , רחמים שם טוב, עבאדי

אזוראתפקדחריגאוירמזגאירוע
יוםשלובלילהבערבהנגבוהרהערבה

,שלישיוביום24.2.2020,שני
האירוע.הצהרייםשעותעד25.2.2020

דרומיבמסלולשנערוםשקעבשלנגרם
היםמעלששהההשקע.שגרתיולא

שלגדולותכמויותאיתוהביא,התיכון
גשמיםבירידתשהתבטאה,לחות

.מאסיבית
ירידתעםבערבשניביוםהחלהאירוע
בכלוהתחזקושהלכוקליםגשמים
צומתלכיווןמאילת,הדרוםמרחב

שעותכלבמשךירדוהגשמים.הערבה
המאוחרותהבוקרלשעותעדהלילה
נחליבמרביתחזקותלזרימותוהביאו
.הערבה
צוותידיעלשנמדדוהגשםכמויות
שיטפונותלחקרהמרכזשלהניטור
הערבהמרחבבכלגשםוצופיבמדבר
באזורמ"מ11-17ביןנעוהדרומיהנגב
עוביהדרומיתהערבהלאורך.אילת
בבארמ"מ16-מצפוןלכיווןגדלהגשם
,מנוחהצומתלידמ"מ60ועדאורה

.זהבאירועביותרהגבוהההמדידה

הערבהלאורך,צפונהמנוחהמצומת
נעהגשם(חצבהועדמפארן)התיכונה

חריגותשהןכמויות,מ"מ51-43בין
הפיזורבשליותרועודמקומיתמבחינה
לכיווןיותרצפונית.הרחבהגאוגרפי

הלכוהגשםכמויות,הערבהצומת
כביש,הקטןלמכתשבכניסהוופחתו

גשםמדידות.בלבדמ"מ9נמדדו,25
וכביש12כבישלאורךגםתועדוגבוהות

מ"מ41ועדיותםברמתמ"מ17-מ.40
-31ביןובהמשך.עובדהבקעתבדרום

.ציחורצומתעדמ"מ45

מ גשם  "מ60

שנמדדו סמוך  

.  לצומת מנוחה

.עבאדיאיתי 
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עדהערבהצומתשביןבקולערבהמצפון
הגשםבעוביירידהלראותניתןגדיעין
בחלקוהמוחלטתהיעלמותוכמעטעד

אנושם–המלחיםשלביותרהצפוני
ענןשבריא"ז"פזוריםממטרים"לעדים

.שונותבעוצמותמקומיים
,המלחיםשלהדרומיהחלקהנראהכפי

בקצההיה,הערבהבצפוןהגובל
גשםכמויותתועדוזאתובכלהמערכת
נחלבאזור234-ו233מגזים.ניכרות
הציגוהכיכרלישובי2499וכבישפרס
שהצטברוגשםמ"מ12-15שלכמות
גבוההכמות,בלבדאחתיממהבמשך
.זהלאזור

בדרוםגשםמ"מ12נמדדוזובמערכת
סמוך)ההרבצפוןמ"מ8-וסדוםהר

בכמותירידהנצפתהצפונה.(לוטלאשת
חימרלמאגרבצמוד.המקומייםהגשמים

בנחלואילוגשםשלמ"מ3רקנמדדו
.גשםמ"מ7נמדדוצרויה

משקעיםכמויותקיבלהנגבהרגם
מעלהובראשרמוןבמצפה:משמעותיות

,מ"מ33ירדו(מדברשפת)הציןאגן
רמוןובמכתשמ"מ19בוקרבשדה זים"מהמגתפרוסת הגשם שנמדדה 
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.מ"מ8.5–יותרקטנהכמותנרשמה
תועדו,החריגותהגשםלכמויותבהתאם
למעשה,המרחבבכלממושכותזרימות

ועדעברונהמנחלבערבההנחליםכל
,זרמו(90כביש169מ"ק)ירושאנחל

תמרנחל.חזקותזרימותתועדוברובם
.זרמולא,90כבישבהמשך,צפיתונחל
כמו)זרמולאאילתבהריהנחליםרוב
תועדוובחלקם,(ורודדנטפיםגרוף

.(שחמון)חלשותזרימות
וחצייומייםבמשךזרםפארןנחל

הניקוזבאגןמרוביםגשמיםבעקבות
נחל.בסינינרחביםשטחיםשכוללשלו

זרימות.כיומייםבמשךזרמווהציןציחור

בבקעתשמתחיל)חיוןבנחלממושכות
המאגר.עשתמאגראתמילאו(עובדה

תשתיתעלהמערבימצידווגלשהתמלא
הובילההמאגרגלישת.סלעית

מטרים2-כשלולהתחתרותלהתערצות
.בתשתית
קואתשמהווה,נוצהלשלוחתצפונית
נחליםכלהתנקזו,בערבההמיםפרשת
בעקבותשזורםערבהלנחלבמרחב
ליםומגיעימיםמספרבמשךהאירוע
בנחל,נוצהלשלוחתדרומית.המלח
,מ"ס88בגובהזרימהתועדהשיטה
.חזקותזרימותהשעלבובנחל

90כבישנסגרהחריגהאירועבעקבות
ציחורבצומת40כביש,רביםבמוקדים

למספרהגישה.13וכבישצפוןלכיוון
כמושעותלמספרנחסמהיישובים
הצפהבגללשחרותוהיישובעידןמושב
.בכביש
עםהנחליםהמלחויםהערבהבצפון
גרמולאאךזרמוהגדוליםהניקוזאגני

ערוגותלנחלפרטכבישיםלחסימת
נחלכןכמו.הכבישאתשהציפווצאלים

זרימה במעלה נחל צין
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ליישוביהגישהציראתוחסםזרםצין
הגיבסדוםהר.2499בכבישסדוםכיכר
שלוזרימותמקומילגשםמידית

עםהכבישאתהציפוקטניםערוצונים
.ומסוכןלחלקאותווהפכומקומיסחף

צפונהקטניםניקוזאגניעםהנחלים
.בכללכמעטזרמולאמשם

חזקיםשיטפונותיצרוהעזיםהגשמים
הנשפךחתירהונחלציןנחלבמעלהגם

ממוצעתבזרימהשטףרמוןנחל.אליו
דרוםלכיוון.בעצלתייםזרםוהנקרות
וגאויותעלתההזרימותעוצמת

.ובמישרטרשיםבנחלנצפומשמעותיות
במרחבשירדו,האדירותהגשםכמויות
רבותשעותפניעלהתפרסו,כךכלגדול
,בהמשך.חזקיםבמטחיםירדוולא

לשגשוגיובילוהגבוהותהמיםכמויות
,האקולוגיתהמערכתשלולפריחה
לבילויחמדולפינותתהוםמילהזנת
.בשביליםניפגש,לטיילצאו.ולפנאי

תפרוסת השיטפונות  
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לשנתעבודהתכניתאושרהלאחרונה
כוללתהתוכנית.שנתיתקציבוכן2020
שיטפונותלחקרהמרכזהקמתהמשך
ומצוינותבמקצועיותהשקעה,במדבר

ידעכרייתפרויקטהמשך,החוקרים
לניהולפלטפורמההקמתותכנון

תחוםפיתוח,נתוניםולהנגשת
הצעותוהגשתההנדסיתההידרולוגיה

.הליבהבתחומימחקר

לסדנאנפגשוב"המלשעובדיכל
עיבוד,ממדיתלתלמיפויברחפןלשימוש
דיגיטלייםגבהיםשריגיליצירתנתונים

.הידרולוגייםלמחקריםבהםוהשימוש
ברונרנדבידיעלהועברההסדנא
ומתמחהשניתואראלובימיםהמסיים
מתוכננותהבאותהסדנאות.זהבנושא
במכשירישימושבנושאמרץלחודש
,טופוגרפיותלמדידותמתקדמיםמדידה
השתלמותסדנאתתתקייםמאיובחודש
.הנתוניםועיבודהידרולוגיותלמדידות

נערכההמטאורולוגיהשירותעםפגישה
הרושמיםהגשםמדיאתלהציגמנתעל

ולקדםהמלחיםניקוזרשותבמרחב
.הגשםמדידתבנושאפעולהשיתוף
ש"עיומחוזג"רטעםנערכהפגישה
ג"רטהצטרפותאתלקדםדרוםומחוז
בתקציבוהשתתפותםההיגוילועדת
.השוטף

2020תכניות לשנת 

סדנאות והכשרות

פגישות

.  סדנת שימוש ברחפן ומיפוי תלת ממדי

מצדה, 24/02/2020
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,ההידרולוגיםמצוינותמקידוםכחלק
שתעזורמדעיתועדהלאחרונההוקמה
וכןבמחקריהםההידרולוגיםאתללוות
.מחקרכיווניעלההיגוילועדתתמליץ
יוניאמריטוס'פרופבראשות,הועדה

גרינבאוםנעם'פרופאתכוללת,לרון
אמריטוס'פרופ,חיפהמאוניברסיטת

ר"ד,העבריתמהאוניברסיטהיאיראהרון
בןאוניברסיטת,המיםממכוןארנוןשי

מדברפ"ממוגרונראליר"ודבנגבגוריון
.המלחוים

גיאבהובלתמתקדםהידעכריתפרויקט
בנושאידוחותתקצירידוח.ליאור

במהלךלהתפרסםעתידשיטפונות
תקצירידוחגםכןכמו,מרץחודש

סוגימיפויעלעבודההמשך.מאמרים
-הוריכוזהקיימיםההידרולוגייםהנתונים

metadata(נתוניםאותםלגביהמידע).

עללהמליץשמטרתוטכניצוותהוקם
ולהנגשתנתוניםלניהולפלטפורמות

חינמיותתוכנות)הקרובלטווחנתונים
בסיסהקמת)הרחוקולטווח(ונגישות
הנגשתגםשמאפשרמקצועינתונים

.(מקצועאישידיעלומנוהלהנתונים
אנשיעם,ההידרולוגיםעםיפגשהצוות
המלצותיואתויגישבתחוםמקצוע
,ליאורגיאאתכוללהצוות.להמשך
.טובשםורחמיםוייסיעקב,סילברמיכה

כהעדשבוצעים"ומגזזרימותניטור
שלהצוותי"עותיכונהדרומיתבערבה

למרחבהורחבזבולוני-ארמוזהרחליר"ד
י"עומבצערמוןומצפההמלחים

ר"ודשמחיוברוביר"דשלהצוותים
סיכוםדוח.בהתאמהד"באבאבשלום

.בקיץיוגשמשותףעונה

כריית ידע ונתונים

פלטפורמת נתונים

פיתוח תחום הניטור
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ארמוזהרחלי ר "ד

הידרולוגיה-הידרולוגיה ואקו

אילותשלוחת חבל 

סיכוםעלעבדנוהאחרוניםבחודשיים
ידינועלנאספיםאשרשיטהנחלנתוני
,הללוהשנים4במהלך.2016מאז

,הידרולוגיבמכשורהנחלאתציידנו
גשםאירועכללאחרנתוניםואספנו
:כמוהידרולוגיותתופעותלחקורבמטרה

תמסורתאיבודי,הניקוזבאגןמיםמאזן
הנתוניםסיכום.גשםואפקטיביות

,נגרשיצרואירועים12עלמצביע
בערוץזרימהשיצרואירועים4מתוכם
.המרכזי

להצבההידרולוגיומכשורמזרמיםהכנו
שמוביליםמפרויקטכחלקבעברונה

הוצבולאחרונה.דהןועופרלרוןיונתן
מיםודיגוםהזרימהלריכוזמזרמיםשני

השיטפוןבזמןאוטומטידוגםבאמצעות
וריכוזהמורחףהסחףתכולתלמדידת

.המזהמים

במחקרהתקדמות 

,  בעברונה לריכוז הזרימהמזרם התקנת 

תחנה צפון מערבית

עבודת שדה
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הוצגהשיטהבנחלהמחקרהתקדמות
שבעבבארבהתקייםארציLTERבכנס

הרצאההוצגהבכנס.(26.12.2019-ב)
מאפייניםביןהקשרבבחינתשהתמקדה

שלוגיאוהידרולוגיםגיאומורפולוגים
.בנחלמיםלזמינותהתשתית

עםונפגשנובירדןביקרנודצמברבחודש
מחקריםלקדםבמטרהירדניםחוקרים

הגשנוהביקורבעקבות.משותפים
בינלאומיתלקרןמשותפתמחקרהצעת

(MERC).בהצבהעוסקתהמחקרהצעת
שיוכלומשיטפונותהתראהמערכותשל
שנמצאמילכלסלולריתהתראהלתת

,מקוויםאנו,זובדרך.מקוםבקרבת
.בעתידאסונותימנעו

אירועישניניטרנוינוארחודשבמהלך
(17-20.1.2020-ו6-10.1.2020)גשם

נבעוהגשםאירועי.הערבהבכל
הארץבמרכזשמקורןאוירמזגממערכות

.הערבהבנחלילזרימותהובילוולא
בכבישתועדומקסימליותגשםמדידות

-6-ב)מ"מ7–נטפיםנחל,12
בכבישהעקרביםבמעלה-ו(10.1.2020

יותר.(17-20.1.2020ב)מ"מ227-6
ניטרנו,אוקטוברבחודש,השנהמוקדם

שהובילוגדוליםגשםאירועישני
ובערבההדרומיתבערבהלזרימות
.תיכונה

הצגה בכנס

הגשת הצעת מחקר  

ניטור שיטפונות

ארמוזהרחלי ר "ד

הידרולוגיה-הידרולוגיה ואקו

אילותשלוחת חבל 

ניטור  

זים"מג



מבטיחהגשמיםעונתפתיחתלאחר
באזורירדושבו,חריגגשםאירועשכללה
-השלבלילהמ"מ35רמוןמצפה

גשםאירועיהיולא,26/10/2019
הציןבאגןלזרימותשהובילונוספים
לאירועעדרמוןמכתשובנחליהעליון
.)24-26/2/2020)האחרון

התקבלוהנוכחיתהשנהבתחילת
:מחקרהצעותלשתיחיוביותתשובות

שלמשופרתהערכהעלמחקר.א
בעזרתשיטפוןבעתהזרימהספיקות
המיםפנילצילוםבטכנולוגיהשימוש
פנישלהזרימהמהירותוחישוב

מדידת.(LSPIVטכנולוגית)השיטפון
הערכהתאפשרהזרימהמהירות
.שיטפוןבזמןספיקותשליותרמדויקת
,המיםרשותידיעלממומןהמחקר
וערןלרוןיוניפרופסור:למחקרשותפים

.חלפי
לבדיקתהידרולוגי-אקומחקר.ב

למגווןההידרולוגיהמשטרביןהדינמיקה
ההשפעהוכןגווניםנחלבאגןהביולוגי

הסביבהעלהאנושיתהנוכחותשל
עלממומןהמחקר.הנחלשלהטבעית

,פתוחיםשטחיםעללשמירההקרןידי
ר"ודגרונראליר"ד:למחקרשותפים

פרופסורשלויעוץאבני-אבריאלינעה
.שחקמשק
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ד"באבאבשלום ר "ד

גיאולוגיה-והידרוהידרולוגיה

שלוחת מצפה רמון

מחקרים חדשים ניטור שיטפונות

התקנת  

תחנה  

מטאורולוגית  

באגן נחל  

גוונים 

שבמכתש  

רמון



מעין90כבישלאורךהניטורמערךבניית
זובתקופהבוצעההערבהצומתועדגדי

והתקנתישניםים"מגזהשמשתכולל
אמצעועד2019מדצמבר.חדשים
.גשםאירועי5היו2020פברואר

מ"מ15היההנמדדהמקסימום
,מ"מ0.25היהשנמדדוהמינימום

נמדדול"הנהמדידותששתילצייןמעניין
יםמפעלילידהנמצאז"המגבאותו
.המלח

במרחבזרימהאירועי9היוכהעד
הגשםמערכת.נטויהעודוהידהמנוטר

כהעדהעונהבשיאמחזיקה10/02-ב
נחלבמפגשיזרימהאירועי13עם

.כביש

לשניםותקציבפרוטוקולהכנת
בפרויקטהגיאוכימילניטור2020/2021

בימיםג"למאריוגשאשראשליםנחל
הקרובים

יםניקוזלרשותיישומימחקרתכנון
מפניהתשתיותעלהגנהבנושאהמלח
.השיטפונותנזקי

ביןמחקריהנעהלמאמץהצטרפות
.הימיםתעלתפרויקטלחידושמוסדי
לטווחמחקרבפרויקטהשתלבותתחילת
תהליכיםבנושאלרוןיוני'פרופשלארוך

.צאליםנחלניקוזבאגןהידרולוגיים
שוניםבנושאיםמחקרהצעותכתיבת
.ל"וקקפתוחיםלשטחיםלקרן
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רובי שמחיובר "ד

וגיאוכימיההידרולוגיה 

שלוחת ים המלח

הכנת הצעות מחקר  

ניטור שיטפונות

90חדשים לאורך כביש זים"מגהתקנת 

.  באזור ים המלח



בחישהניטורשיטתפיתוח,המחקר
שלותדירויותתפרוסתלמיפוימרחוק
מתמקד,צחיחיםבאזוריםזרימהאירועי
-2017עוקבותהידרלוגיותעונותבשתי
16-ככללואשר,2018-2019ו2018
.והערבההנגבבמרחבזרימהאירועי
הדמאותנאספוזרימהאירועכלעבור
:מהסנסוריםהאירועואחרילפני,לווין

sentinel-2ו-Landsat-8.
ספקטראלייםבאינדקסיםהשימושנבחן
מיםגופילמיפויבמקורשפותחושונים

מנתעלהצומחמצבלניטוראופתוחים

כלכינמצא.הזרימהתפרוסתאתלחלץ
לשינוירגישיםהספקטראלייםהערוצים
כתוצאההערוץבתשתיתהנגרם

באינדקסיםשימושזאתעם,מהזרימה
הרעשרובאתמנטרלספקטראליים

תוצאהשאינםבהחזרהמשינוייםהנגרם
הצלבמיקוםשינוייםכגוןהזרימהשל
באינדקסיםשימושכינמצא.'וכד

MNDWIוLSWIמיפויאתמאפשר
לאחרימיםשלושהגםהזרימהתוואי

נאספוקרקעיותדגימות.השיטפון
סיון)הלוויןתוצאותלאימותלאחרונה
.(פרץ-סטורץויעלאיזקסון

במחקרהתקדמות 
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איזיקסוןר סיון "ד

חישה מרחוק

המלחים שלוחת 

:פרסומים
בכלישימושעלסקירהמאמרכתיבת
מערכותלמיפוימרחוקהחישה

המאמר.צחיחיםבאזוריםהידרולוגיות
הערוציםכלללמיפויבשיטותמתמקד

וכןניקוזבאגני(פעיליםולאפעילים)
.צחיחיםבאזוריםזרימהאירועיבמיפוי

שימוש  (. 90סמוך לכביש )נחל פארן 

.  למיפוי הזרימהבאינדקסים שונים 



מדדנובו,קדםונחלדודבנחלבמחקר
בעזרתטופוגרפייםשינוייםשנתייםמזה
,שיטפונותבזמןוהידרומטריהרחפן
הידרולוגייםמדדיםביןהקשראתבדקנו
בזמןההתחתרותנפחיכ"לסהשונים
גבוהמתאםישנוכינמצא.זרימהאירועי

לביןהזרימהונפחהשיאספיקתבין
אירועיםגם,מזויתרה.ההתחתרותנפחי

ניכרתלהתחתרותמביאיםקטנים
המושפעיםהנחליםיציבותמאיכתוצאה
אנואלובימים.הסחיפהבסיסמירידת

,ברונרנדב)מאמרבכתיבתמתחילים
ממצאי.(פרץ-סטורץויעללרוןיוני

.2020י"וחגל"איבכנסיוצגוהמחקר

פעמיחדזיהוםשעבר,אשליםבנחל
במיהנחלאתושטפהשנפרצהמבריכה
האחרונותבשנתייםנמדדו,גבס-פוספו

החלק.זרימהאירועיכשישה
מדידהכללהמחקרשלהגיאומורפולוגי

והשקעהשהוסרההנחלתשתיתשל
מיפוי,שיטפוןבזמןחדשהתשתיתשל

תכולתמדידתוכןטופוגרפייםשינויים
מנסיםאנואלובימים.המרחףהסחף
עלהמעידותהתוצאותביןלקשור

הסעתשלגיאומורפולוגייםתהליכים
הגיאוכימייםהשינוייםלביןסחף

יניב).ובמרחבבזמןוההידרוכימיים
-אישכרמית,פרץ-סטורץיעל,סויבלמן
המחקרממצאי.(ויסברודונעםשלום
.2020י"וחגל"איבכנסיוצגו

במחקרהתקדמות 
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פרץ-יעל סטורץר "ד

והידרולוגיה  נחליתגיאומורפולוגיה 

המלחשלוחת ים 

מפת שינויים 

טופוגרפיים  

במהלך חורף  

נחל 2018-2019

אשלים
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.גבי בנט. 90נחל חיון חוצה את כביש 

תודות

גראפיעיצוב–איזקסוןלסיון

ינאי:ב"המלששלהמחקרלטכנאי
-שםרחמים,עבאדיאיתי,שלומי
גנץנעם,נקש-ניטקהירון,טוב
התמיכה,העשייהעלפוקסושיר

שאתםההתלהבותורוחבמחקר
.לעבודתכםמכניסים

נתונישאוספיםהגשםצופילכל
כוללמרוחקיםבמקומותגשם

.ג"רטשלופקחיםהרחבהציבור

סויבלמןיניבבעזרתברונרלנדב
בנושאהסדנאעלפוקסושיר

הרחפן

יםניקוזורשותערבהניקוזלרשות
בעבודהתמיכתכןעלהמלח
.זוחשובה


